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Forsidebillede: Forgyldt buste af pave Lucius I, et relikviegemme, indeholdende hans  
hovedskal.  Lucius I var paverækkens nummer 22, og døde i Rom i året 254.  Det er Sct. 
Lucius helgendag den 5. marts.
Fotograf: Ulla Elmquist
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Sankt Ansgars Kirke

Bøn i fastetiden:

Herre, rens os på sjæl og legeme.
Hjælp os med at give slip på falske goder, 

hvori vi søger os selv, vores fordel, vores storhed.
Gør os lydhøre for dine tilskyndelser,

For din stille appel i hjertet,
Så vi kan blive frie mennesker og følge dig, hvorhen du går.

Amen.
(Fra Bønnebogen, side 102).
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Kære venner,
Vi er lige kommet ind i Fastetiden og Askeonsdagsmessens vekselsang 
slutter som følger:

”Gud, lad mig atter frydes over din frelse,
Styrk mig med en villig ånd!

Herre, åbn mine læber,
Så min mund kan forkynde din pris”.

I år har disse ord en speciel betydning for os.  Efter en lang corona tid kan 
vi, lidt efter lidt, komme tilbage til det vi plejer.  De fleste restriktioner 
er ophævet, vievand er kommet tilbage til vores kirker, kollekten får 
lov igen til at gå rundt under messen, pladsbestilling er afskaffet og der 
er mange, der glæder sig over at kunne komme tilbage. Det er en stor 
glæde for os, og noget vi må takke Gud for. 

Det er rigtigt at det vil tage lidt tid, indtil vi føler os helt trygge igen, 
og indtil alle i menigheden er kommet tilbage til gudstjenesterne, men 
vi kommer ind til en ny tid fyldt med håb og glæde!  Gud lad os fryde 
os over alle de ting, du har gjort for os, lad os komme ind i fastetiden 
med vore hjerter fyldt af håb, styrk vor ånd for at vi kan møde dig, den 
Opstanden i Påsken!  Send din Helligånd til os, så vi må være fyldt med 
den fred og glæde, der kun kommer fra dig og være de lys der spreder 
Pinseglæden over hele verden!

Ja, den tid vi nu kommer ind i er en tid, hvor vi skal anerkende, at vi 
har brug for Gud og for hinanden, en tid, hvor vi husker, hvad vi har 
gennemgået de sidste to år, og at der nu åbnes til en fremtid fyldt med 
glæde.

Gud velsigne jer alle.
p. Marcos

Præsten skriver
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SANKT ANSGARS KIRKE 

Domsakristanen skriver

Kære menighed,
Den 31. januar om aftenen, da jeg lukkede kirken, kunne jeg omsider 
fjerne alle corona påbuds-, forbuds- og anbefalings- skilte fra døren. Og 
den 2. februar fandt jeg vievandskarrene frem og hældte vievand i dem, 
med venstre hånd, så jeg kunne tage billede med højre hånd. Det var så 
også næsten 2 år siden vi har haft vievand ved indgangsdøren. Afspær-
rings snore og kasser med mundbind er lagt i depot, så nu ligner kirken 
sig selv. Men her i begyndelsen af februar er smittetallene stadig rekord 
høje, så man forstår, at der kun er et beskedent fremmøde til messerne. 
Forhåbentlig letter smittetrykket, så vi til påske igen kan opleve at kirken 
er propfyldt. Lad os passe godt på hinanden og holde afstand indtil da.

God fastetid og godt forår!
Ulla

Vievandskaret fyldes den 2. februar
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"Kyndelmisse"
Den 6. februar var det så den første messe i knap to år helt uden restrikti-
oner. Kirken var bestemt ikke fyldt op, men der var markant flere end i de 
foregående måneder, og folk nærmest sprøjtede sig til med vievand, børn 
bar offergaverne frem og to personer samlede kollekten ind. Efter messen 
var der orienteringsmøde om det forestående menighedsrådsvalg.

og en fyldt kirke fra før covid 19
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"På opdagelse i troen"

Lørdag den 5. februar havde vi årets første "På opdagelse i troen", hvor 
Sebastian Olden-Jørgensen fortalte om katolikkernes situation under 
Enevælden (1660 - 1859). Det var virkelig interessant at høre om, hvor-
dan de enevældige konger, der var bundet af Kongelovens paragraf om 
at tilhøre den augsburgske (lutherske) trosbekendelse, tacklede hensy-
net til de mange udefra kommende katolikker, der tjente under kongen, 
som lejesoldater, kokke, musikere, stukkatører og meget andet. Der var 
pænt fremmøde og stor spørgelyst.  
Tak til Sebastian.

I marts er det biskoppen, der skal tale om "Den synodale vandring" og i 
april har organist Rolf Tönshoff lovet at indstudere påskens messe, den 
1. gregorianske messe, som vi kun bruger i påsketiden, og som vi derfor 
er ængstelige ved at synge med på. Men når vi får den lært den 2. april 
bliver det dejligt at synge den i påsketiden.
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Søndagsmesse 6. februar 2022

Foråret på vej i kirkens have.



8 9

Kalender Sankt Ansgars Kirke 

MARTS:

Onsdag 2.   8:00  Askeonsdag messe
 19:00 Pontifikalmesse

Lørdag 5. 14:30 På opdagelse i troen: Biskop Czeslaw Kozon om den
  synodale proces.

Søndag 6. 16:30 Electio Vesper

Søndag 13. 10:00 Familiemesse med Cæciliskor

Tirsdag 15. 19:00 Voksenkatekese ved diakon Daniel i undervisningslokalet

Lørdag 19. 14:30 Familielørdag i menighedssalen inkl. Messe og aftensmad.

Onsdag 23. 15:00 KÆK møde

APRIL:

Fredag  1. 19:00 Fasteretræte med mulighed for skriftemål

Lørdag  2. 14:30 På opdagelse i troen: Rold Tönshoff indøver 
  1. gregorianske messe

  MENIGHEDSRÅDSVALG

Søndag 3.  MENIGHEDSRÅDSVALG

Tirsdag 5. 19:00 Voksenkatekese ved diakon Daniel i undervisningslokalet

Søndag 10. 10:00 Palmesøndags pontifikalmesse med palmeindvielse

Tirsdag 12. 16:00 Oliemessen

Når I ser kalenderen i dette nummer, så læg mærke til, at den dækker 4 måne-
der. Vi har i menighedsrådet besluttet, at sognebladet kun kommer 3 gange om 
året.  Det sker for at spare udgifterne, nu da de to nabosogne ikke er med til 
at dele bladet og dets omkostninger.  Desværre kan vi ikke altid forudsige alle 
begivenheder 4-5 måneder i forvejen, så følg vores hjemmeside (sanktansgar.
dk) samt opslag og meddelelser i kirken.

Venlig hilsen
Menighedsrådet
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Torsdag 14. 17:00 Skærtorsdags pontifikalmesse

Fredag 15. 15:00 Langfredags liturgi

Lørdag 16. 21:30 Påskevigilien

Søndag 17. 10:00 Herrens opstandelse, Pontifikalmesse

Mandag 18. 10:00 2. påskedag Messe

Tirsdag 19. 19:00 Voksenkatekese ved diakon Daniel i undervisningslokalet

Onsdag 27. 15:00 KÆK møde

MAJ:

Søndag  1.  10:00 Højmesse med Maj-andagt

Tirsdag 3. 19:00 Voksenkatekese ved p. Kamil i undervisningslokalet

Lørdag 7. 14:30 På opdagelse i troen: Diakon Daniel Steiner Ebert om 
  hvordan man bliver præst.

Tirsdag 17. 19:00 Voksenkatekese ved diakon Daniel i undervisningslokalet

Onsdag 25. 15:00 KÆK møde

Torsdag 26. 10:00 Kristi Himmelfarts messe: Børnenes første hellige kommunion

Søndag 29.  Valfart til Åsebakken (Ingen messer i kirken)

JUNI:

Lørdag  4. 10:00 Firmelse i Marmorkirken

Søndag 5. 10:00 Pinsedags pontifikalmesse

Mandag 6. 10:00 Messe

Onsdag 8.   9:00 KÆK skovtur

Torsdag 9. 18:30 Økumenisk kirkevandring

NB! Tour de France kommer til København fra 30. juni 
til og med søndag 3. juli = Trafikomlægninger!
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p. Marcos underholder til KÆKs julefest.
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Kirkens kontonummer

Sankt Ansgars Kirke               Reg nr. 3121 Kontonr. 4140 538 124

Menighedsråd Sankt Ansgars Kirke

Ulla Elmquist - formand
John Rosing - næstformand.
Stine Rørbæk – sekretær, medlem af   
             Pastoralrådet 

Roch Rutondiye
Margarethe Stelsberg
Frandina Olivo
Pastor Marcos Romero Bernus
Pastor Kamil Brogowicz

I forbindelse med bagsidens kontaktinformationer skal det nævnes, at hvis man 
har brug for en præst hurtigt til en syg eller døende og ikke får fat i en pr. telefon, 
kan det skyldes, at præsten er optaget af møder eller gudstjeneste, hvor han ikke 
kan tage telefonen.  Prøv derfor venligst at ringe igen senere da, hverken kirkens 
eller præsternes mobiltelefoner bruger telefonsvarer eller sms.  Ring derfor bare 
igen lidt senere.



   
Kirkens messetider

SANKT ANSGARS KIRKE 
Bredgade 64, 1260 K

 

 Hverdage (mandag-fredag)   kl. 08.00 

 De fleste hverdage (i Sankt Augustin Kirke) kl. 18.00 (ikke i juli)

 Lørdage                   kl. 17.00 

 Søndage                    kl. 10.00

 2. og 4. søndag                    kl. 13.00 Ukrainsk messe  

 Hver søndag                    kl. 15.00 Spansk messe

 Torsdag   kl. 17.30 Spansk messe

 Laudes (morgenbøn) synges mandag-fredag    kl. 07.30

Skriftemål efter aftale med præsterne.
Sakramental tilbedelse: onsdag 16.00-17.00. 

 Sognepræst   
 Marcos Romero Bernus tlf. 28 85 25 17 marcos@katolsk.dk

 2. præst:
 Kamil Brogowicz,  tlf. 50 10 92 82  kkb@katolsk.dk
 
 Deacon:
 Daniel Steiner Ebert tlf. 25 58 29 51  dse@katolsk.dk

 Præst for spansktalende:  
 Jacek Stanislawski CssR  tlf. 50 28 91 48  ojacastan@gmail.com

Afsender: Sankt Ansgars Kirke, 
Bredgade 64, 
1260 København K

Kontakt 44 51 73 37

Næste sogneblad udkommer efter planen omkring d. 1. juli 2022.


